
  آيين نامه جديد  آيين نامه قبلي  موضوع  رديف

قابـل  سـال   5/2سال و تـا   2مدت مجاز تحصيل   طول دوره تحصيل  1

  .افزايش است

و حـداكثر تـا دو    سـال  2مشمول آموزش رايگان مـدت مجـاز تحصـيل     دانشجويدر خصوص 

نيمسال ديگر قابل افزايش است كه براي دانشجويان روزانه در ترم پنجم رايگان و در ترم ششـم  

  .خواهد بودبا دريافت هزينه مطابق تعرفه هيات امنا 

  واحد 14تا  8  واحد  12تا  8  تعداد واحدهاي درسي  2

  .از دانشجو اخذ مي شود هزينه اين دروس طبق مصوبه هيات امنا  -  هزينه دروس جبراني  3

  . محاسبه نمي شود زمان استفاده شده براي دروس جبراني در سقف سنوات تحصيلي دانشجو  -  زمان استفاده شده براي دروس جبراني  4

حذف درس و مردودي هزينه مربوط به   5

  درس

درس به تشـخيص موسسـه و يـا     حذف غير موجهدانشجوي مشمول آموزش رايگان در صورت   -

مردودي درس، براي انتخاب مجدد آن درس موظف به پرداخت هزينه طبق مصوبه هيـات امنـا   

  .خواهد بود

دانشجويي كه در هـر نيمسـال در يـك يـا چنـد درس نمـره قبـولي كسـب نكنـد، چنانچـه در             -  تاثير نمرات مردودي قبلي  6

نيمسالهاي بعدي، درس يا دروس مذكور را با نمره قبولي بگذراند، نمـرات قبلـي در ريـز نمـرات     

قبلي ثبت و باقي مي مانند و در ميانگين نيمسال موثرند اما در محاسبه ميانگين كل دوره بي اثر 

  .  رين نمره قبولي مالك محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بودو صرفاً آخ

دانشجوي كارشناسي ارشد با موافقت موسسـه مبـدا     مهماني  7

نيمسال را به عنوان مهمـان   2و مقصد مي تواند تا 

  .بگذراند

  .مهماني ممنوع است

  

  

  



واحد از دروس معادل سازي شده، يك نيمسال از سـنوات مجـاز تحصـيلي     14تا  8به ازاي هر   -  سنوات تحصيلي مربوط به معادل سازي  8

  . دانشجو كاسته مي شود

  

باشـد   14چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي دوره كمتر از   -  ميانگين كل دروس قبل از دفاع  9

دانشجو اجازه دفاع از پايان نامه را ندارد و تنها يك نيمسال با رعايت سقف مجـاز تحصـيلي بـه    

 14واحد از دروسي كـه بـا نمـره كمتـر از      10وي فرصت داده مي شود تا با اخذ مجدد حداكثر 

برساند، در اين صورت اجازه دفاع از پايـان نامـه بـه     14گذرانده، ميانگين كل خود را به حداقل 

  . داده مي شود وي

باشـد   14حـداقل  چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي دوره   -  عدم امكان دفاع از پايان نامه  10

ولي نتواند يا نخواهد از پايان نامه دفاع كند بايد در مدت مجاز تحصيل، معادل تعداد واحد پايـان  

نامه و طبق نظر گروه آموزشي، واحد يا واحد هاي درسي مرتبط را اخذ و با ميانگين كل حـداقل  

ي در دانشـنامه قيـد   نوع شيوه دانش آموختگ. بگذراند تا به شيوه آموزشي دانش آموخته شود 14

  . مي شود

                   تخلف علمي در حين تدوين پايان نامه  11

  و يا بعد از دانش آموختگي

جعـل، تقلـب، كپـي بـرداري و     (چنانچه دانشجو در حين تدوين پايان نامه اقدام به تخلف علمـي   -

حروم و صـرفاً گـواهي   نمايد و اين موضوع از سوي موسسه اثبات شود، از ادامه تحصيل م) غيره

احـراز و اثبـات تخلـف علمـي پـس از دانـش       . مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده دريافت مي كند

  .صادر شده خواهد شد آموختگي منجر به ابطال مدرك تحصيلي

 


